
BIULETYN SZADKOWSKI 
 

Tom 7                                   2007            
 
 
 
 
 

Dariusz Klemantowicz* 
 
 
 

WI KSZA WŁASNO  ZIEMSKA OKOLIC SZADKU  
W OKRESIE MI DZYWOJENNYM 

 
 

Znaczenie, jakie odgrywali wła ciciele posiadło ci ziemskich w dziejach 
narodu i pa stwa polskiego, zmniejszało si  wraz z upadkiem politycznym 
Rzeczypospolitej w XVIII w. i przeobra eniami społeczno-gospodarczymi 
zachodz cymi w XIX i XX w. (m. in. uwłaszczenie chłopów, rozwój przemy-
słu)1. Według encyklopedii Orgelbranda, termin ziemianie w czasach 
piastowskich miał oznacza  wszystkich mieszka ców Polski bez wzgl du na 
stany społeczne, które si  z czasem wyodr bniły. W pó niejszym okresie poj cie 
to odnosiło si  ju  wył cznie do szlachty2. 

Po I wojnie wiatowej konstytucja marcowa z 17 marca 1921 r. w artykule 96 
oficjalnie znosiła wszelkie dawne przywileje szlacheckie: Wszyscy obywatele s  
równi wobec prawa. Urz dy publiczne s  w równej mierze dla wszystkich 
dost pne na warunkach prawem przepisanych. Rzeczpospolita Polska nie uznaje 
przywilejów rodowych ani stanowych, jak równie  adnych herbów, tytułów 
rodowych i innych, z wyj tkiem naukowych, urz dowych i zawodowych. 
Obywatelowi Rzeczypospolitej nie wolno przyjmowa  bez zezwolenia prezydenta 
Rzeczypospolitej tytułów ani orderów cudzoziemskich3. 

Wi ksza własno  ziemska nale ała od redniowiecza przede wszystkim do 
władcy, Ko cioła i szlachty. Dopiero w XVII i XVIII w. powstały wielkie 

                                                 
* Dariusz Klemantowicz, dr, kierownik Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego. 
1 O roli i znaczeniu szlachty w I Rzeczypospolitej zob. J. Maciszewski, Szlachta polska i jej 

pa stwo, Warszawa 1986; N. Davies, Bo e igrzysko. Historia Polski, Kraków 2000, s. 199–247; 
przemiany społeczno-gospodarcze na ziemiach polskich w XIX i na pocz. XX w. zob. A. Chwalba, 
Historia Polski 1795–1918, Kraków 2000. 

2 Encyklopedia powszechna z ilustracjami i mapami S. Orgelbranda, t. 16, Warszawa 1904,  
s. 99, pod hasłem ziemianie. 

3 M. Adamczyk, S. Pastuszka, Konstytucje polskie w rozwoju dziejowym 1791–1982, 
Warszawa 1985, s. 239. 
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latyfundia magnackie4. Natomiast w okresie zaborów stopniowo zanikała wielka 
własno  Ko cioła (przejmowanie maj tków przez zaborców), zmniejszała si  
rz dowa, a obok szlachty wła cicielami maj tków ziemskich stawała si  coraz 
cz ciej bur uazja, a czasami nawet bogaci chłopi. W okresie mi dzywojennym 
za posiadacza wi kszej własno ci ziemskiej mo na uzna  wła ciciela ziemi  
o powierzchni powy ej 50 ha5. 

Wprawdzie, po I wojnie wiatowej, pozycja ziemian była słabsza ni  w daw-
nych wiekach, to jednak presti  społeczny, wielko  maj tku, poziom wy-
kształcenia i – zwłaszcza po przewrocie majowym 1926 r. – poparcie ze strony 
obozu rz dz cego (J. Piłsudski), wszystko to sprawiło, e wła ciciele ziemscy 
stanowili w sumie niewielk  lecz wpływow  sił  polityczn . Mogli poszczyci  si  
sukcesami na równi z wielkimi partiami [...]6. 

Tematyka zwi zana z wielk  własno ci  ziemsk  okolic Szadku w czasach 
redniowiecza i w okresie nowo ytnym do ko ca XVIII w. była ju  prezentowa-

na w opracowaniach przede wszystkim Stanisława Mariana Zaj czkowskiego, 
Andrzeja Stroynowskiego, Wojciecha Szczygielskiego i Alicji Szymczakowej7. 
Informacje o niektórych ziemianach i ich maj tkach od czasów najdawniejszych 
po XX w. mo na znale  tak e m. in. w monografiach Szadku zarówno Alfonsa 
Parczewskiego, jak i Tadeusza Marszała, opracowaniu Józefa Leopolda oraz  
w artykułach zamieszczonych w „Biuletynie Szadkowskim”8. 

Poni sze opracowanie stanowi zarys prezentacji wielkiej własno ci ziemskiej 
okolic Szadku w okresie mi dzywojennym na tle powiatu sieradzkiego, 
województwa łódzkiego i całego kraju. Za okolice Szadku przyj to obszar 
obejmuj cy ówczesn  gmin  Szadek, która znajdowała si  na terenie powiatu 

                                                 
4 Por. Brytannica, Edycja polska, t. 46, Pozna  2005, s. 98–99, pod hasłem wielka własno  

rolna. 
5 Definicje ziemia stwa szeroko zaprezentował ostatnio m. in. W. Mich, Ideologia polskiego 

ziemia stwa 1918–1939, Lublin 2000, s. 9–16. 
6 B. Gałka, Ziemianie w parlamencie Rzeczypospolitej, Toru  2002, s. 9. 
7 M. in. J. Leopold, Ziemia Szadkowska w Sieradzkiem, „Wie  Ilustrowana” 1913, s. 17–31;  

S. M. Zaj czkowski, Własno  rycerska w dawnych ziemiach ł czyckiej i sieradzkiej do połowy 
XIII w., „Rocznik Łódzki” 1961, t. 7, s. 139–169; ten e, Wielowioskowa własno  szlachecka 
 w dawnych ziemiach ziemiach ł czyckiej i sieradzkiej w drugiej połowie XIII i w XIV w., „Rocznik 
Łódzki” 1964, t. 12, s. 119–143; ten e, Wielowioskowa własno  szlachecka w województwie 
sieradzkim (XV i pierwsza połowa XVI w.), „Rocznik Łódzki”, 1973, t. 21, s. 23–50;  
A. Stroynowski, U ytkownicy królewszczyzn województw sieradzkiego i ł czyckiego oraz ziemi 
wielu skiej (XVI–XVIII w.), „Rocznik Łódzki” 1975, t. 23, s. 315–329; W. Szczygielski, 
Koncentracja szlacheckiej własno ci ziemskiej w Szadkowskiem w latach 1629–1789, „Rocznik 
Łódzki” 1978, t. 26, s. 27–41; A. Szymczak, Szlachta sieradzka w XV wieku. Magnifici et 
generosi, Łód  1998. 

8 A. J. Parczewski, Monografia Szadku, Warszawa 1870; T. Marszał, Szadek. Monografia 
miasta, Szadek 1995; „Biuletyn Szadkowski” 2001–2006, t. 1–6. 
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sieradzkiego9 w nowo utworzonym po I wojnie wiatowej województwie 
łódzkim. W 1921 r. województwo łódzkie zamieszkiwało 2,25 mln osób (83,2% 
Polaków, 12% ydów, 4,6% Niemców) na obszarze 19 tys. km². Był to silnie 
uprzemysłowiony obszar, z głównym o rodkiem – Łodzi . To wokół Łodzi ju  
w XIX w. powstał najwi kszy na ziemiach polskich pod zaborami okr g 
przemysłowy. Obejmował on powiaty: łódzki, łaski, piotrkowski, i brzezi ski  
w guberni piotrkowskiej oraz powiat sieradzki i ł czycki w guberni kaliskiej10. 
W ród gał zi przemysłu dominowało włókiennictwo. Na terenie łódzkiego 
okr gu przemysłowego, oprócz Łodzi, istniały jeszcze inne, mniejsze o rodki 
przemysłowe: Pabianice, Zgierz, Tomaszów Mazowiecki, Zdu ska Wola11. 
Szadek wraz z okolic  znajdował si  w rodkowozachodniej cz ci okr gu, na 
jego obrze ach i pełnił jedynie rol  zaplecza rolniczego oraz rezerwuaru taniej 
siły roboczej. Sam Szadek dla najbli szej okolicy stanowił wa ny o rodek 
handlowo-rzemie lniczy. Sytuacji ekonomicznej miasta nie poprawiło uzyskanie 
poł czenia kolejowego. Nowa linia kolejowa przechodziła z południa na północ, 
ł cz c Zagł bie W glowe na l sku z portem w Gdyni12, a nie z Łodzi . Z kolei 
zbyt du a odległo  zarówno od l ska, jak i Wybrze a nie mogła sprzyja  
nowym inwestycjom gospodarczym w samym mie cie i najbli szej okolicy. 

Po I wojnie wiatowej, pod koniec pierwszej dekady niepodległej Polski 
obszar gminy Szadek (bez obszaru miasta Szadek) obejmował 7743 ha (77,43 
km², powiat sieradzki 1618 km²). W tym gospodarstwa rolników i maj tki 
wi kszej własno ci ziemskiej zajmowały 5815,3 ha ziemi, maj tki pa stwowe – 
1251 ha, nieu ytki – 419 ha, drogi publiczne – 134, 4 ha, pozostałe grunty – 
123,3 ha13. 

W połowie lat dwudziestych ubiegłego stulecia istniało w gminie 9 maj tków 
ziemskich (por. tabl. 1), które obejmowały ok. 46% areału prywatnych 
gospodarstw wiejskich. W tym okresie na terenie całej Polski wi ksza własno  
ziemska dysponowała 18 241,6 tys. ha ziemi (ok. 30,1 tys. maj tków), co 
stanowiło 48,1% ogólnej powierzchni ziemi. Jak wida , stosunki własno ciowe 

                                                 
9 Powiat sieradzki w latach trzydziestych składał si  z 19 gmin i 5 miast. Gminy: Barczew, 

Bartochów, Bogumiłów, Brze no, Charłupia Mała, Godynice, Gruszczyce, Klonowa, Krokocice, 
Majaczewice, M ka, Rossoszyca, Szadek, Wierzchy, Wojsławice, Wróblew, Zadzim, Zdu ska 
Wola, Złoczew; miasta: Sieradz, Szadek, Warta, Zdu ska Wola, Złoczew. M. Bandurka, Zmiany 
administracyjne i terytorialne ziem województwa łódzkiego w XIX i XX wieku, Łód  1995, s. 78–
85; o gminie Szadek w okresie mi dzywojennym zob. M. Turczyn, Szadek, na tle podziałów 
administracyjnych Polski, „Biuletyn Szadkowski” 2001, t. 1, s. 72–73. 

10 W. Pu , Rozwój przemysłu w Królestwie Polskim 1870–1914, Łód  1997, s. 49. 
11 Ksi ga adresowa Polski (wraz z w. m. Gda skiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolni-

ctwa 1930. Annuaire da la Pologne (y Compris la V.L. de Dantzig), Warszawa 1930, s. 822. 
12 Marszał, Szadek..., s. 37. 
13 Archiwum Pa stwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu (dalej – APŁ OS), Akta Gminy 

Starostwa Szadek w Szadku, sygn. 40, k. 18. 
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w gminie Szadek były bardzo zbli one do tych, które wyst powały na obszarze 
całego kraju14. 

W Polsce w ramach wi kszej własno ci wyró niały si  gospodarstwa wielkie 
o powierzchni powy ej 1 tys. ha. Skupiały 60,5% ziemi, nale cej do wła cicieli 
gospodarstw powy ej 50 ha i najliczniej wyst powały na Kresach Wschodnich 
Rzeczypospolitej. Na przykład w województwie poleskim maj tki powy ej  
20 tys. ha posiadała Zofia Czechowicz-Lachowicka (Paracho sk), Franciszek 
Drucki-Lubecki (Łunin), spadkobiercy Anani Strukow (Bosty ). Do Karola 
Radziwiłła nale ało w województwie poleskim 11 maj tków, z których najwi -
kszy znajdował si  w Dawidgródeckich Lasach (ponad 30 tys. ha). Na tym 
samym Polesiu, jeszcze wi kszymi posiadło ciami mogli poszczyci  si  
spadkobiercy Fiodora Ogarkowa (ponad 54 tys. ha – maj tek Lenin), a Jarosław 
Potocki miał na Polesiu trzy wielkie maj tki, obejmuj ce ł cznie ponad 100 tys. 
ha (Chotynicze, Małkowicze, Rozdziałowicze)15. 

 
Tablica 1. Wi ksza własno  ziemska w gminie Szadek w 1925 r. 

Powierzchnia 
Wła ciciel Nazwa maj tku 

ha % 
Nencki Adam i Marceli Boczki 365 13,6 
Nehring Jan Kotliny 134 5,0 
Paczkowski Franciszek Kotliny 140 5,2 
Tomecki Stanisław Kromolin-Ł czno 122 4,6 
Gere Władysław Ogrodzim 81 3,0 
Leman Gustaw Reduchów 320 12,0 
Leopolda Józefa spadkobiercy Rzepiszew 430 16,1 
W yk Adam Wilamów 937 35,1 
Cybulski Jan Wola Przatowska 143 5,4 
Razem 2672      100,0 

ródło: Ksi ga adresowa Polski (wraz z w. m. Gda skiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł 
 i rolnictwa 1926/1927. Annuaire da la Pologne (y Compris la V.L. de Dantzig), Warszawa 
1926/1927, s. 408. 

 
W rejonie Szadku w połowie lat dwudziestych nie było ani jednej posiadło ci 

powy ej 1 tys. ha, jedynie obszar majatku Wilamów, nale cy do Adama 
                                                 

14 Dane dotycz ce obszaru Polski pochodz  z okresu o kilka lat wcze niejszego.  
M. M. Drozdowski, Gospodarka drugiej Rzeczypospolitej, [w:] J. Tomicki (red.), Polska 
odrodzona 1918–1939. Pa stwo, społecze stwo, kultura, Warszawa 1988, s. 379. 

15 T. Epsztein, S. Górzy ski (oprac.), Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930. 
Województwo poleskie. Województwo woły skie, Warszawa 1996. 
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W yka, był zbli ony do tej wielko ci (por. tabl. 1). Natomiast w całym 
powiecie sieradzkim było 9 maj tków powy ej 1 tys. ha (por. tabl. 2). W ród 
nich 4 posiadały ponad 1,5 tys. ha: ksi nej Druckiej-Lubeckiej (Złoczew), 
Stefana Kobierzyckiego (B dków, Pyszków), Antoniego Siemi tkowskiego 
(Tymienice) i Artura Dobieckiego (Biskupice). Ten ostatni, oprócz Biskupic, 
miał jeszcze folwark Miedzno w gminie M ka, dzi ki czemu dysponował 
ł cznie areałem 2,7 tys. ha. 

Tylko trzy wi ksze posiadło ci znajdowały si  na terenie gminy Wojsławice  
i wszystkie nale ały do rodu Siemi tkowskich. Oprócz wymienionego Antoniego 
z Tymienicy, Zygmunt miał folwark M cka Wola, a Ignacy – Wojsławice (710 
ha). Razem Siemi tkowscy posiadali obszar 3,75 tys. ha, czyli blisko o 1 tys. ha 
wi kszy ni  wszystkie maj tki w gminie Szadek16. 

 
Tablica 2. Wielka własno  ziemska w powiecie sieradzkim w 1925 r.  

(maj tki powy ej 1 tys. ha) 

Powierzchnia 
Wła ciciel Nazwa maj tku 

ha % 
Drucka-Lubecka Maria Złoczew, gm. Złoczew 1800 14,4 
Kobierzycki Stefan B dków, Pyszków, gm. Barczew 1775 14,1 
Siemi tkowski Antoni Tymienice, gm. Wojsławice 1680 13,4 
Dobiecki Artur Biskupice, gm. Charłupia Mała 1513 12,1 
Siemi tkowski Zygmunt M cka Wola, gm. Wojsławice 1359 10,8 
Dobiecki Artur Miedzno, gm. M ka 1218 9,7 

Krzy anowski Adam 
Prusinowice, Henryków, gm. 
Zadzim 1086 8,7 

Cielecki Roch Ro d ały, gm. Zadzim 1085 8,7 
Puławski Tadeusz D browa Wielka, gm. Barczew 1017 8,1 
Razem 12 533 100,0 

ródło: Ksi ga…; D. Zaroszyc, Wykaz wła cicieli ziemskich dawnego województwa łódzkiego, 
Warszawa 1991, s. 34–37. 

 
Wła ciciele maj tków powy ej 1 tys. ha w powiecie sieradzkim skupiali ok. 

33% ziemi nale cej do wi kszej własno ci. W porównaniu do całej Polski 
(60,5%) nie było to tak wiele. Jednak bior c pod uwag , e na terenie powiatu 
funkcjonowało 95 maj tków i tylko 7 rodzin dysponowało ok. 1/3 badanego 
obszaru – było to i tak du o. 

                                                 
16 Ksi ga…,1926/1927, s. 421. 



Dariusz Klemantowicz 66

Wi ksza własno  ziemska w gminie Szadek skupiała ponad 9% maj tków, 
ale tylko 7,1% powierzchni. Poza folwarkiem w Wilamowie, pozostałe nie 
przekraczały nawet 500 ha. Stosunkowo du y maj tek (pow. 300 ha) posiadali 
spadkobiercy Józefa Leopolda w Rzepiszewie, rodzina Nenckich w Boczkach  
i Gustaw Leman w Reduchowie (Raduchowie). redniej wielko ci maj tki  
w przedziale od ponad 100 do 200 ha nale ały do Jana Cybulskiego w Woli 
Przatowskiej, Jana Nehringa i Franciszka Paczkowskiego w Kotlinach  
i Stanisława Tomeckiego w osadzie Kromolin-Ł czno. Najmniejszym folwar-
kiem (Ogrodzim) dysponował Władysław Gere (por. tabl. 1). 

 

 
Fot. 1. Folwark w Kotlinach 2007 r.  

ródło: D. Klemantowicz 
 

Wła ciciel dóbr Wilamów – Adam W yk, pochodził ze starego, znanego  
w ziemi sieradzkiej szlacheckiego rodu herbu W 17. Inny członek rodziny 
W yków – Władysław W yk – w tym samym okresie był wła cicielem dwóch 
maj tków w powiecie łódzkim (Bełdów – 1025 ha i Jerwonice, gmina Kruszów 
– 296 ha), oraz jednego w powiecie sieradzkim (Charchów Pa ski, gmina 
Wierzchy – 765 ha)18. 

                                                 
17 K. Niesiecki, Herbarz polski, t. 9, Lipsk 1842, s. 284–289; E. S czys (oprac.), Szlachta 

wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836–1861, Warszawa 2000, s. 752–753; o ro-
dzie W yków zob. m. in. S. Leitgeber, W ykowie z B dkowa i Woli, [w:] Prace i materiały 
historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej, t. 2, 
Konstantynów Łódzki 2005, s. 176–184. 

18 D. Zaroszyc, Wykaz wła cicieli ziemskich dawnego województwa łódzkiego, Warszawa 
1991, s. 24, 36. 
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Rzepiszew znalazł si  w r kach Leopoldów przez mał e stwo Kazimierza 
Leopolda, syna Antoniego Gustawa (muzyk na dworze Michała Ogi skiego  
w Słoninie) z Salome  M czy sk , wła cicielk  Rzepiszewa. Alfons Parczewski 
w swoim opracowaniu z 1870 r. wspominał o wmurowanych tablicach na 
zewn trznej cianie ko cioła parafialnego w Szadku pod wezwaniem 
Wniebowzi cia Naj wi tszej Panny Marii i w. Jakuba od strony południowej. 
Na jednej widniała inskrypcja po wi cona Franciszkowi M czy skiemu 
(wicebrygadier wojsk polskich, poseł Szadkowski zmarły w 1811 r.), na drugiej 
– Salomei Leopold, córce Franciszka i Karoliny M czy skich, która zmarła  
w swoim maj tku Rzepiszew w 1867 r.19 Dobra Rzepiszew wraz z Lutomierskiem, 
Kwiatkowicami, Doruchowem jeszcze w XVIII w. nale ały do Sanguszków,  
a nast pnie cz  z nich z Rzepiszewem i Lutomierskiem przej li M czy scy20.  

W pierwszej połowie XIX w. wła cicielami Rzepiszewa staj  si  
Leopoldowie. Ród Leopoldów wywodził si  z Saksonii, a jeden z przodków 
Kazimierza Leopolda, zanim przyjechał na stałe do Polski, wcze niej przebywał 
w Szwecji. W niepodległej Polsce, do 1923 r. Rzepiszew był własno ci  Józefa 
Leopolda (1860–1923), wnuka Kazimierza. Józef był absolwentem Instytutu 
Gospodarstwa Wiejskiego i Le nictwa w Puławach. Jego zainteresowania nie 
ograniczały si  jednak tylko do spraw zwi zanych z rolnictwem, ale był znanym 
kolekcjonerem. W swoim dworze zgromadził poka ny zbiór ksi ek, licz cy ok. 
5 tys. woluminów, przewa nie o tematyce historycznej, zwi zanej z histori  
Polski. Poza tym zebrał du o monet i medali polskich (ok. 4 tys.), posiadał 
równie  zbiór rycin polskich (ok. 3 tys.). Kolekcj  wzbogacało kilkana cie 
portretów, przewa nie M czy skich, spora ilo  porcelany i kryształów pocho-
dz cych zarówno z wytwórni polskich, jak i zagranicznych. Cało  dopełniały 
„pi kne stare meble”. Wszystko to po mierci (1923 r.) zostało przekazane, 
zgodnie z wol  zmarłego – do muzeum w Kaliszu21. 

Zbiory Józefa Leopolda otrzymało kaliskie muzeum, a maj tek trafił w r ce: 
Antoniego Adama Leopolda (ur. 1916 r.), jego brata Stanisława (1918–1944), 
dla których Józef był stryjecznym dziadkiem, oraz stryjecznego brata ojca 
Antoniego i Stanisława – Stefana (1897–1994). Siostra Józefa, Stanisława, 
otrzymała na maj tku do ywocie (zm. w 1933 r.). Opiekunem nieletnich 
spadkobierców został ich ojciec Stanisław (1884–1940)22. 

                                                 
19 A. J. Parczewski, Monografia..., s. 70. 
20 B. Chlebowski, W. Walewski (red.), Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych 

krajów słowia skich, t. 10, Warszawa 1889, s. 147. 
21 E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory 

pami tek przeszło ci w ojczy nie i na obczy nie, t. 12, Warszawa–Kraków 1926, s. 167; M. J dras, 
Józef Leopold z Rzepiszewa (1860–1923), „Na sieradzkich szlakach” 1995, nr 3, s. 22–23. 

22 S. Broniewski, Z. Dłu ewska-Ka ska, Leopold Stanisław, pseud. Rafał, Leon, [w:] Polski 
słownik biograficzny, t. 17, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gda sk 1972, s. 72–73; A. Leopold  
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Dobra Boczki nale ały w XIX w. do rodziny Nenckich. W Polskiej 
encyklopedii szlacheckiej widnieje Nencki (herbu nieznanego) w województwie 
kaliskim (rok 1700)23. Z rodziny tej znani s  dwaj bracia – Marceli Wilhelm 
Nencki (1847–1901), wybitny naukowiec, lekarz, fizjolog i biochemik, oraz 
Leon Piotr Nencki (1884–1904), równie  ceniony lekarz i chemik. Ich rodzice 
Wilhelm i Katarzyna z Serwaczy skich nale eli do ludzi bardzo pracowitych  
i przedsi biorczych. Starali si  zapewni  swoim dzieciom jak najlepsze 
wykształcenie. Z licznego rodze stwa pa stwa Nenckich (pi tna cioro), tylko 
dwaj bracia zaj li si  gospodarowaniem na roli, pozostali – karier  zawodow . 
Najstarszy syn, Adam, został prawnikiem24. Ród Wilhelma Nenckiego nale ał 
do wyznania kalwi skiego, natomiast rodzina ony – rzymskokatolickiego. Na 
cmentarzu ewangelicko-reformowanym w Warszawie znajduje si  grobowiec 
Nenckich, gdzie zostali pochowani bracia Marceli i Leon. Inny grobowiec 
Nenckich mo na znale  na cmentarzu rzymskokatolickim w Rossoszycy. Jest 
tam pochowany Adam Franciszek Nencki, który zgin ł nagle pod Boguminem  
w Czechach w drodze do Mentony 6 lutego 1925 r. 

Jeszcze jeden du y maj tek w gminie Szadek znajdował si  w Reduchowie. 
W 1909 r. nabył go Gustaw Leman. Dobra te obejmowały w 1925 r. obszar ok. 
320 ha. Leman przed I wojn  wiatow  był wła cicielem fabryki prz dzy 
wełnianej i półwełnianej w Łodzi przy ul. Wólcza skiej. Fabryka, zało ona  
w 1894 r., zatrudniała 48 pracowników i wytwarzała towary o warto ci ok. 70 
tys. rb., przy zastosowaniu silnika parowego o mocy 100 KM (lata 1904–
1908)25. Oprócz Reduchowa Gustaw Leman posiadał tak e maj tek Arntowo 
(obszar miejski Wiele , powiat Czarnków) w województwie pozna skim. 
Obejmował on 156 ha, z czego 128 ha stanowiła ziemia uprawna, 23 ha ł ki  
i pastwiska, 4,5 ha – drogi itp., zbiorniki wodne – 0,5 ha (1925 r.)26. 

Pod koniec lat dwudziestych XX w. w najbli szej okolicy Szadku (na terenie 
gminy) znajdowało si  7 posiadło ci o ł cznej powierzchni 1983 ha. Przestał 
istnie  maj tek Franciszka Paczkowskiego w Kotlinach i Stanisława 
Tomeckiego w Kromolinie-Ł cznej. Przyczyny ich upadku mo na si  doszu-

                                                                                                                         
(B. K.), Leopold Stanisław, [w:] Ziemianie polscy XX wieku, cz. 4, Warszawa 1998, s. 79–80; 
ten e, Leopold Antoni Adam, [w:] Ziemianie..., s. 80–81. 

23 Polska encyklopedia szlachecka, t. 9, Warszawa 1937, s. 43. 
24 T. Ostrowska, Nencki Leon Piotr, [w:] Polski..., t. 22, s. 669–671; K. Sarnecki, Nencki 

Wilhelm Marceli, [w:] Polski..., t. 22, s. 671–674; J. Szturc, Ewangelicy w Polsce. Słownik 
biograficzny, Bielsko-Biała 1998, s. 214; T. Marszał, Szadek..., s. 117–119. 

25 L. Jeziora ski (oprac.), Ksi ga adresowa przemysłu fabrycznego w Królestwie Polskim na 
rok 1905, Warszawa 1905, s. 510; A. R. Sroka (oprac.), Przemysł fabryczny w Królestwie Polskim 
rok 1910, nr 5047, Warszawa 1910. 

26 A. Ostrowski (oprac.), Ksi ga adresowa gospodarstw rolnych województwa pozna skiego 
rok 1926, Pozna  1926, s. 32–33. 
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kiwa  w trudnej sytuacji rodzinno-finansowej ich wła cicieli, w wyniku której 
zostali zmuszeni do rozparcelowania ziemi (por. tabl. 3).  

 
Tablica 3. Wi ksza własno  ziemska w gminie Szadek w latach 1929–1931 

Powierzchnia 
Wła ciciel Nazwa maj tku 

ha % 
Nenckiego Adama i Marcelego spadk. Boczki 370 18,7 
Go cicka Alicja Kotliny 134 6,8 
Kosi ski Antoni Ogrodzim 81 4,1 
Leman Gustaw Reduchów 320 16,1 
Leopolda Józefa spadk. Rzepiszew 420 21,2 
W yk Adam Wilamów 606 30,5 
Cybulski Jan Wola Przatowska 52 2,6 
Razem 1983 100,0 

ródło: Archiwum Pa stwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu, Akta Gminy Starostwa Szadek  
w Szadku, sygn. 40, k. 11; sygn. 69, k. 2, 30; sygn. 94, k. 2. 

 
Nadal najwi kszy maj tek istniał w Wilamowie. Jednak uległ on 

zmniejszeniu o 331 ha, z 937 ha w 1925 r. do 606 ha w 1929 r. W ramach 
wi kszej własno ci skupiał 30,5% obszaru w gminie – o ok. 5% mniej ni  w po-
łowie lat dwudziestych (por. tabl. 1 i 3). Wła cicielem pozostawał Adam W yk, 
ale maj tek był dzier awiony przez Jana Twardowskiego. Na folwarku 
znajdowało si  5 domów. Twardowski w wydzier awionym maj tku zało ył 
doskonale prosperuj ce Gospodarstwo Rybne Stawowe. Rocznie w 12 stawach 
produkowano ok. 2 ton karpia. Adam W yk posiadał w Wilamowie gorzelni   
i tartak parowy. W 1929 r. w tartaku pracowało od 8 do 16 pracowników27.  
W latach trzydziestych Wilamów stał si  własno ci  Józefa Włodarskiego, za-
mieszkałego na stałe w Łodzi przy ul. Głównej 26. W 1937 r. ponad połow  
powierzchni maj tku stanowiły lasy – 369,67 ha28. 

Z pozostałych dóbr, swoj  dotychczasow  wielko  zachowały maj tki  
w Rzepiszewie, Boczkach i Reduchowie. Ka dy znajdował si  na obszarze 
powy ej 300 ha.  

Rzepiszew miał nadal ponad 400 ha ziemi i nale ał do małoletnich spad-
kobierców Józefa Leopolda, których opiekunem był in . Stanisław Leopold, 
wła ciciel niewielkiego (105 ha) maj tku Dziektarzew w gminie Lutomiersk 
                                                 

27 APŁ OS, AGSSS, sygn. 65, k. 38; D. Stefa ska, Na tropach klasycyzmu, „Biuletyn 
Szadkowski” 2004, t. 4, s. 75–76. 

28 APŁ OS, AGSSS, sygn. 94, k. 16; Archiwum Pa stwowe w Łodzi (dalej: APŁ), Urz d 
Wojewódzki Łódzki (dalej: UWŁ), sygn. 3859, k. 4, 31. 
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(powiat łaski). Administratorem maj tku był Stanisław Romocki – szwagier 
Stanisława Leopolda. Z Romockich pochodziła ona Stanisława – Małgorzata29. 
Stanisław Leopold posiadał dobre przygotowanie do pracy na roli. Przed I wojn  
wiatow  studiował na Politechnice we Lwowie. Na pocz tku lat trzydziestych, 

na folwarku stały 4 domy30.  
 

 

Fot. 2. Antoni Adam Leopold 1945 r.  
ródło: Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego,  

Akta osobowe pracowników, sygn. 1531, k. nlb 

Od 1936 r. maj tkiem miał zarz dza  jeden ze spadkobierców – Antoni 
Adam Leopold, który w 1938 r. uko czył Wydział Rolniczy na Uniwersytecie 
Jagiello skim. Bior c pod uwag  to, e Antoni studia rolnicze sko czył w 1938 r., 
mógł sprawowa  nadzór od 1936 r., lecz pewnie jeszcze nie całkowity. Sam, 
wypełniaj c kart  personaln  podczas podejmowania pracy na stanowisku 
starszego asystenta Katedry Fizjologii Ro lin i Mikrobiologii UŁ – napisał, e 
od 1938 do 13 grudnia 1939 r. pełnił funkcj  administratora w Rzepiszewie. 
Przed wybuchem II wojny wiatowej na skutek przymusowej parcelacji z maj -
tku pozostało 280 ha, w tym 77 ha lasu31. 

W Boczkach Nenckich, po mierci dawnego wła ciciela (1925 r.), maj tkiem 
zarz dzała wdowa po Adamie Franciszku – Alina Nencka. Pod jej opiek  

                                                 
29 APŁ, UWŁ, sygn. 3854, k. 22; D. Zaroszyc, Wykaz..., s. 16. O dworze w maj tku Rzepiszew 

zob. A. Ogrodowczyk, Dwór w Rzepiszewie – współcze nie, „Biuletyn Szadkowski” 2004, t. 4,  
s. 59–66. 

30 APŁ OS, AGSSS, sygn. 94, k. 15. 
31 APŁ, UWŁ, sygn. 3854, passim; Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego, Akta osobowe 

pracowników, sygn. 1531, k. nlb.; A. Leopold (B. K.), Leopold Antoni...; dokładny opis dziejów 
Rzepiszewa zob. ten e, Rzepiszew – rys historyczny, „Biuletyn Szadkowski” 2002, t. 2, s. 41–59.  
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pozostawała jeszcze dwójka małoletnich dzieci – Barbara i Adam. W maj tku 
znajdował si  las o powierzchni 67,96 ha, ale nie mo na było z niego korzysta  
z uwagi na brak planu urz dzenia gospodarstwa le nego lub programu 
gospodarczego (1928 r.)32. Znacznie lepiej wygl dała sprawa funkcjonowania 
folwarku. W 1931 r. stało tam 5 domów33. Do dzisiaj zachowały si  niektóre 
chlewnie i spichlerz. Na wykazach dotycz cych wi kszej własno ci w rubryce 
po wi conej wła cicielom lub dzier awcom maj tków od 1929 r. zacz ło si  
pojawia  nazwisko Stefana Sławi skiego34. 
 

 

Fot. 2. Spichlerz folwarku  
w Boczkach 2007 r.  
ródło: D. Klemantowicz 

  

 

Fot. 3. Fragment spichlerza  
i chlewni folwarku  
w Boczkach 2007 r.  
ródło: D. Klemantowicz 

 
 

                                                 
32 APŁ, UWŁ, sygn. 3819, k. 1–3. 
33 APŁ OS, AGSSS, sygn. 94, k. 14. 
34 Tam e, sygn. 40, k. 11; sygn. 69, k. 2; sygn. 94, k. 2. 
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Ponad połow  maj tku Wilamów stanowiły lasy (ok. 60%), ale w porów-
naniu z maj tkiem Gustawa Lemana w Reduchowie nie był to stosunek a  tak 
imponuj cy. Kompleks le ny Reduchowa zajmował ponad 70% obszaru dóbr 
(ok. 240 ha). St d te  wła ciciel usiłował zamieni  cz  terenu na grunty orne. 
Pomimo wieloletnich zabiegów, ze wzgl du na piaszczysty charakter terenu nie 
powiodło si  przekwalifikowanie gruntów. Przez wiele lat maj tkiem zarz dzał 
Ernest Freitag. Przed II wojn  wiatow  maj tek nale ał do Pawła Lemana. 
Nowy wła ciciel w przeciwie stwie do swojego poprzednika – mieszkał na stałe 
w Reduchowie35. Mimo wybitnie le nego charakteru dóbr, okoliczni mieszka cy 
nadal pami taj  truskawkowe pola Gustawa Lemana. 

Mi dzy 1925 a 1929 r. w gminie Szadek zostały zlikwidowane dwa maj tki 
ziemskie, a tak e znacznie zmniejszyła si  wielko  folwarku Jana Cybulskiego 
w Woli Przatowskiej. I w tym przypadku przyczyn mo emy doszukiwa  si   
w sytuacji rodzinno-finansowej. Jan Cybulski miał dwie córki (Wand  
Gał ziowsk  i Jolant  Sieradzk ). Jedna z nich Wanda wyszła za m  za rolnika 
Gał zowskiego i pozostała w rodzinnym maj tku, przy czym folwark po  
II wojnie wiatowej uległ zmniejszeniu do 49 ha (odliczono drogi publiczne)  
i nie podlegał reformie rolnej z 1944 r. Cybulski zmarł w wieku 73 lat w 1952 r.  
i został pochowany w rodzinnym grobowcu na cmentarzu katolickim w Szadku 
obok ko cioła pod wezwaniem w. Idziego36. 

Zupełnie inn  wersj  wydarze  przedstawiła w swoim artykule Anna 
Jaworska. Według niej, wła cicielem maj tku miał by  w okresie mi dzy-
wojennym nie Jan, Konstanty Cybulski. Jednak na cmentarzu katolickim  
w Szadku przy ko ciele pod wezwaniem w. Idziego zachował si  grobowiec 
Cybulskich, a na nim widniej  dwie tablice nagrobne: Konstantego Cybulskiego, 
który zmarł przed I wojn  wiatow  i Jana Cybulskiego, zmarłego w 1952 r. 
Zachowane materiały archiwalne w Archiwum Pa stwowym w Sieradzu,  
a dotycz ce wi kszej własno ci ziemskiej w gminie Szadek, wyra nie podaj  
wielko  maj tku w Woli Przatowskiej w latach 1929–1931, która wynosiła  
52 ha, co po odliczeniu terenu na drog  publiczn  przechodz c  przez maj tek’ 
mogło da  49 ha, dzi ki czemu wła nie Cybulscy unikn li przymusowej 
parcelacji po II wojnie wiatowej37. 

Analizuj c wi ksz  własno  ziemsk  w gminie Szadek w latach 1925–1931, 
mo na zauwa y  zmniejszenie si  liczby maj tków i ich ogólnej powierzchni 
blisko o 20% (por. tabl. 4). Takie zmiany zostały spowodowane trudno ciami 

                                                 
35 APŁ, UWŁ, sygn. 3849, passim. 
36 Wywiad przeprowadzony z obecnymi mieszka cami gospodarstwa, które znajduje si  na 

cz ci dawnego folwarku w Woli Przatowskiej; Cybulscy nale eli do szlachty herbu Prawdzic. 
Por. E. S czys (oprac), Szlachta…, s. 99. 

37 Por. A. Jaworska, Dwór w Woli Przatowskiej – historia i zagospodarowanie, „Biuletyn 
Szadkowski” 2004, t. 4, s. 47–58. 
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finansowymi w poszczególnych dobrach i przymusow  parcelacj . Obj ła ona  
w pełni tylko jeden maj tek, ale za to najwi kszy – Wilamów, którego powierz-
chnia uległa zmniejszeniu prawie o 35%. 

 
Tablica 4. Maj tki ziemskie w gminie Szadek w latach 1925–1931 

Powierzchnia 
Lata Liczba 

ha % 
1925 9 2672 100,0 
1929–1931 7 1983 74,2 

ródło: por. tabl. 1 i 3. 
 
Polska po odzyskaniu niepodległo ci w 1918 r. była pa stwem biednym  

o charakterze rolniczo-przemysłowym. 75% społecze stwa utrzymywało si   
z rolnictwa. Straty wojenne i opó nienie cywilizacyjne w stosunku do Europy 
Zachodniej, a wynikłe z polityki zaborców, nie udało si  zlikwidowa  do  
II wojny wiatowej. Przy słabym rynku wewn trznym i wrogiej postawie 
wi kszo ci s siadów (zwłaszcza ZSRR i Niemiec), trudno było realizowa  
polityk  zwi zan  z wi kszym uprzemysłowieniem kraju. St d tak wa n  
spraw  była reforma rolna. Ju  10 lipca 1919 r. podj to uchwał  o zasadach 
reformy rolnej, któr  uzupełniono odpowiednimi ustawami z 15 lipca i 17 gru-
dnia 1920 r. Ostatecznie sejm 28 grudnia 1925 r. przegłosował ustaw  o zasa-
dach reformy rolnej. Wła ciciele maj tków ziemskich dostali prawo posiadania 
obszaru do 180 ha bez lasów i wód; na Kresach Wschodnich – do 300 ha,  
a w przypadku terenów w podmiejskich okr gach przemysłowych – do 60 ha.  
Z wiadomych wzgl dów reforma rolna była le odbierana przez znaczn  cz  
ziemian, a z nadziej  i niedosytem ze strony ludno ci wiejskiej. W okresie 
mi dzywojennym sytuacj  na wsi dodatkowo pogorszył wielki kryzys lat trzy-
dziestych. Dla wielu ziemian przymusowa parcelacja stała si  mo liwo ci  
wyj cia z kłopotów finansowych38. 

Pocz tki parcelacji wi kszej własno ci w gminie Szadek rozpocz ły si  przed 
1929 r. i podlegały jej jeszcze cztery z siedmiu maj tków. Do dalszej parcelacji 
przygotowywano lasy w Wilamowie, Reduchowie, Boczkach oraz grunty orne  
w Rzepiszewie.  

Reasumuj c, wi ksz  własno  ziemsk  okolic Szadku reprezentowało  
w okresie mi dzywojennym od dziewi ciu do siedmiu maj tków, z których naj-
wi ksze znajdowały si  w Wilamowie, Rzepiszewie, Boczkach i Reduchowie. 
Jeszcze w połowie lat dwudziestych ubiegłego stulecia wi ksza własno  
ziemska skupiała tu 46% areału prywatnych gospodarstw wiejskich, a pod 
                                                 

38 B. Gałka, Ziemianie..., s. 65–66, passim. 
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koniec lat dwudziestych – ju  tylko 34%, i do wybuchu wojny wska nik ten 
stale si  zmniejszał. 
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